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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ثالث ساعات المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

 :يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 

 المستوى الرابع

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 3 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

    اإللكترونيالتعليم  3

    عن بعدالتعليم  4

    أخرى 5
 

 

 مستوى الفصل الدراسي( )على التعلم الفعلية للمقرر ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 0 إستوديوأو معمل  2

 0 إضافيةدروس  3

 0 )تذكر(ى أخر 4

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 15 ساعات االستذكار 1

 15 الواجبات 2

 15 المكتبة 3

 15 المشاريع /إعداد البحوث 4

 0 ()تذكرأخرى  5

 45 اإلجمالي 
 ات االسيتذكار،، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياعللمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة
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 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 لمقرر:العام لوصف ال. 1

لنظريات سلوكية، وايات اليتناول المقرر تعريف عملية التعلم، والعوامل المؤثرة فيه. النظريات المفسرة لعمليات التعلم: النظر

ظة(، المالحبالمعرفية، وبعض النظريات األخرى لات االتجاهات المشتركة بين النظريات السلوكية والمعرفية )التعلم 

س ن علم النفميادي ركيز على التطبيقات التربوية لتل  النظريات في مجال التعلم بشكل خاص وفيوالنظريات العصبية، مع الت

 المختلفة بشكل عام

 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

ثنيا  عمليية أحتفاظ بها يهدف هذا المقرر إلى إلمام الطالب بمفهوم التعلّم وبعمليات التعلم وكيفية معالجة واكتساب المعلومات واال

 .التعلّم، كذل  يتم التركيز على العوامل المؤثرة في عمليات التعلّم ) المعرفية، واالنفعالية، والبيئية (

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعارف 1

معرفيية وبمفاهيمهيا وفرضيياتها الرئيسية ، عليى  مفهيوم   النظرييية ، واملميام  الطاليب يتعيرفان  1.1

 .مجاالت  تطبيقها

 3ع

 1ع .الجذور الفلسفية ، والتطور التاريخي للبحث في النظرية ومجالها   الطالب  ذكريتان  1.2

  المهارات 2

 3م حاسب في تنفيذ التكليفات التي تطلب منه من قبل أستال المقرر.لا الطالب يوظف ان 2.1

 1م  واقف مرتكزة على نظريات التعلم لفئات عمرية مختلفةمالطالب يخطط ان  2.2

  الكفاءات 3

 1ك . البحث العلمي ويعدل ممارسته في ضوئها يلتزم الطالب بأخالقياتان  3.1

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 

ت مقدميية تتضييمن  التعريييف بييالمقرر وتوصيييفه، وتو يييع المهييام علييى الطلبيية، ومواعيييد االختبييارا

لميي فيي باالضافة ليذل  إعطيا  الطلبية خلفيية عين األسيس الفلسيفية لدراسية اليتعلم، وتطيور البحيث الع

 موضوعاته ، ومفهوم التعلم، وخصائصه، والعوامل المؤثرة في التعلم . 

6 

 3 مقدمة عن نشأة النظريات السلوكية والمعرفية  2

 3 نظرية االشراط الكالسيكي )بافلوف( 3

 3 نظرية التعلم بالمحاولة والخطأ )ثورنداي ( 4

 3 نظرية التعلم امجرائي )سكنر( 5

 3 نظرية التعلم االجتماعي )باندورا( 6

 3 اختبار فصلي أول 7

 3 نظرية التعلم القائم على المعنى  8

 3 نظرية التعلّم الهرمي ) جانييه(.    9

 3 .نظرية الجشطلت 10

 3 نظرية التطور المعرفي )بياجيه( 11

 3 اختبار فصلي ثاني  12

 3 نمولج معالجة المعلومات 13

 3 مراجعة عامة    14

 45 المجموع
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 والتقييم:التدريس  د.
 يم يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

ان يتعرف الطالب على  مفهوم   النظرية ، واملمام  1.1

بمفاهيمها وفرضياتها الرئيسة ، ومعرفة مجاالت  

 .تطبيقها

المحاضيييييييييرة ، والمناقشييييييييية 

 وطرح األسئلة. 
اختبارات فصيلية، وتكليفيات 

 تطلب من الطلبة. 

ان يتذكر  الطالب  الجذور الفلسفية ، والتطور  1.2

 التاريخي للبحث في النظرية ومجالها
تكليفيييات للطلبييية عليييى شيييكل 

محتيييوى مقيييدم فيييي عيييروض 

 بوربوينت. 

تقييييم العييروض علييى أسيياس 

جيييييودة العيييييرض وطريقييييية 

التقيييييديم وفهيييييم المحتيييييوى، 

 وتوضيح االستنتاجات. 

 المهارات 2.0

ان يوظف الطالب الحاسب في تنفيذ التكليفات التي  2.1

.تطلب منه من قبل أستال المقرر . 

المناقشيييية الجماعييييية وطييييرح 

 .األسئلة

تقييييييويم أدا  الطلبيييييية أثنييييييا  

 المناقشات

يخطط الطالب مواقف مرتكزة على نظريات ان  3.2

.التعلم لفئات عمرية مختلفة   
 العصف الذهني.

تقييييم األعمييال الفردييية لكييل 

 طالب ، والتغذية الراجعة  

  الكفاءات 3.0

البحث العلمي ويعدل  يلتزم الطالب بأخالقياتن أ 3.3

 . ممارسته في ضوئها

 الواجباتالمناقشات و التكليف بالعمل الجماعي

 الجماعية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الثامن  اختبار فصلي أول 1

 %20 الثالث عشر  اختبار فصلي ثاني 2

 %10 أسبوعيا   استخدام نظام إدارة التعلم والمشاركة في منتدى المقرر . 3

 %10 كل محاضرة  المناقشة والحوار أثنا  المحاضرات  4

 %40 نهاية الفصل  االختبار النهائي 5
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ب ديمي للطالد األكاأعضاء هيئة التدريس من أجل تقديم المشورة واإلرشااإلجراءات أو الترتيبات المعمول بها لضمان تواجد 

 فيه أعضاء هيئة التدريس في األسبوع(: الذي يتواجد -الساعات المكتبية –المحتاج لذلك ) مع تحديد مقدار الوقت 

 

 تي:واجرا اته اآليوجد نظام محدد لإلرشاد على مستوى الجامعة وعلى مستوى البرامج، ويشمل نظام االرشاد 

 يمي نظام األكياديتواصل الطالب الجدد مع مرشدهم العلمي في البرنامج "أو المسار" ليتم تعريفهم بالخطة الدراسية وال

الحيذف  ومجاالت العمل المتاحة للتخصي،، كميا يتيابع المرشيد عمليية التسيجيل وينياقا فيهيا الطاليب مبيدا  مبيررات

 طلبات الدراسة في القسم.وامضافة بما يتناسب مع وضعه ومت

 ة.وفق كل حال وتقدم لجنة امرشاد األكاديمي برامج توعية وإرشاد خالل سير البرنامج، والتعامل مع الحاالت الخاصة 

 رشياد يتضمن هيكل الكلية وحيدة لإلرشياد األكياديمي، ويوجيد دعيم ومتابعية كيذل  مين عميادة شيؤون الطيالب بشيأن اال

 األكاديمي والمهني.

 ون الطيالب م علم النفس في كلية التربية خدمات ارشاد نفسي ممن خالل وحدة االرشاد النفسي تحت عمادة شؤيقدم قس

 .وهي متاحة لجميع طالب الجامعة وتقدم االستشارات النفسية للطالب، ويمكن للكليات تحويل الحاالت لها

 جتمياعي ميل الكليية كيذل  عليى اليدعم االويوجد بالجامعة كذل  وحدة ارشاد اجتماعي تحت عمادة شؤون الطالب، وتع

 .من خالل المرشد األكاديمي وتوجيه الطالب لالستفادة من برامج الدعم االجتماعي التي تقدمها الجامعة

 ا الطاليب، ت التيي درسيهتتولى وحدة التربية الميدانية متابعة الطالب أثنا  الخبرات الميدانية لتأكيد التكامل بين المقيررا

ي سييترتبط ة بينهييا وبييين السييياق الحقيقييي للتطبيييق، وسيييتبنى البرنييامج مفهييوم الخبييرات الميدانييية التييوتقلييي، الفجييو

 بالمقررات وأخيرا متابعة الطالب في التدريب الميدانية.

 .كما يخص، عضو هيئة التدريس ساعات مكتبية يستقبل فيها الطالب ويقدم لهم الدعم الخاص حسب كل طالب 
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 المسيرة العتوم، عدنان و مالؤه نظريات التعلم
201

5 

 دار حنين الكناني، ممدوح سيكولوجية التعلم
200

5 

 دار النهضة صالح، احمد  كي  نظريات التعلم
197

1 

 .األردن الشروق: عمان، الزغول، عماد عبد الرحيم نظريات التعلم
201

0 
 

 المساندةالمراجع 
 دوريات علمية من مكتبة األمير سلمان

An introduction to theories of learning  8th ed.  

  Olson, Matthew H 

 اإللكترونيةالمصادر 
 (Blackboard   . )المواقع االلكترونية واليوتيوب التعليمي 

الجامعةالمكتبة الرقمية السعودية التي توفرها   

https://sdl.edu.sa/SDLPortal/ar/Publishers.aspx 

 ال يوجد  ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 الدراسية القاعات إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالعرض الدراسية، المختبرات، قاعات القاعات)

 التقنية التجهيزات
 البرمجيات( الذكية،السبورة  البيانات،عرض  )جها 

 تجهيز قاعة تحتوي سبورة لكية و جها  عرض البيانات

  تبعا  لطبيعة التخص،() ىأخر تجهيزات

 
 

 
 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

  مدي تحصيل مخرجات التعلم للمقرر
 عضو هيئة التدريس

 الطالب 

املكتروني لعضو هيئة  نمالج التقييم -

 التدريس

 . نمالج التقييم داخل القاعة الدراسية -

 . نمالج تقييم المقرر -

 تقييم الطلبة عبر البريد االلكتروني -

 التفاعل الصفي -

 استبيانات متعلقة بالمادة -

كتابة التعليقات الخاصة بالمادة  -

وأرسلها على البريد االلكتروني 

 لمدرس المقرر
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس

 

 المراجع النظير

 أعضا  هيئة التدريس  

 التقييم الذاتي -

فيييي    تقيييييم أعضيييا  هيئييية التيييدريس -

  نفس التخص، كتغذية راجعة

  المراجع النظيرتقييم  -

 تقييمات األقران -

 

 فاعلية طرق تقييم الطالب

 

 تحليل نتائج الطالب في المقرر. - المراجع النظيرعضو هيئة التدريس, 

  
 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 

 

 . اعتماد التوصيف ح

  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 


